
EASYPULSE מחולל חמצן נייד דגם

EASYPULSE מחולל חמצן נייד דגם    EASYPULSE מחולל חמצן נייד דגם    

תיאור כללי תיאור כללי 

PM דגם POC EasyPulse מחולל חמצןPM דגם POC EasyPulse מחולל חמצן
MEDICAL PRECISION 4150 של חברתMEDICAL PRECISION 4150 של חברת
מיועד לשפר את איכות החיים של החוליםמיועד לשפר את איכות החיים של החולים

במחלות הריאות השונות שנזקקים להעשרתבמחלות הריאות השונות שנזקקים להעשרת
חמצן. המחולל הנייד מאפשר לחולה פעילחמצן. המחולל הנייד מאפשר לחולה פעיל

ניידות ללא תלות במקור חשמל או באספקתניידות ללא תלות במקור חשמל או באספקת
גז . בשל משקלו הקל המחולל הנייד מאפשרגז . בשל משקלו הקל המחולל הנייד מאפשר
 EasyPulse  לצאת מהבית ביתר קלות ובכך EasyPulse  לצאת מהבית ביתר קלות ובכך

מאפשר הרגשה של חופש ועצמאות ביכולתמאפשר הרגשה של חופש ועצמאות ביכולת
להמשיך ככל שניתן בשגרת החיים, ללכת לאןלהמשיך ככל שניתן בשגרת החיים, ללכת לאן
שרוצים, לטיולים בארץ או לטוס לחו"ל. אםשרוצים, לטיולים בארץ או לטוס לחו"ל. אם

את/ה זקוק/ה להחזיר את השגרה לחייםאת/ה זקוק/ה להחזיר את השגרה לחיים
מחולל החמצן הנייד POC EasyPulse הואמחולל החמצן הנייד POC EasyPulse הוא

המוצר המושלם לצורך כך. מאפשרהמוצר המושלם לצורך כך. מאפשר
למטופלים הקלה בניידות בזכות משקלו הקללמטופלים הקלה בניידות בזכות משקלו הקל

08.3 ק"ג בלבד, ובשל גודלו הקטן.08.3 ק"ג בלבד, ובשל גודלו הקטן.
EasyPulse  הקטנים המחוללים בין הנוEasyPulse  הקטנים המחוללים בין הנו
ביותר בשוק שמספקים 5 ליטר. סוללותביותר בשוק שמספקים 5 ליטר. סוללות

המאפשרות שימוש לאורך זמן. ממשקהמאפשרות שימוש לאורך זמן. ממשק
הפעלה פשוט, כיוון בורר הספיקה לספיקההפעלה פשוט, כיוון בורר הספיקה לספיקה

הרצויה זה כל הנדרש לזרימת החמצן. נוריתהרצויה זה כל הנדרש לזרימת החמצן. נורית
שמחווה מצב סוללה ונורית אזהרה במקרהשמחווה מצב סוללה ונורית אזהרה במקרה
שהמטופל אינו נושם דרך האף ולא מקבלשהמטופל אינו נושם דרך האף ולא מקבל

את הספקת החמצן מהמכשיר.את הספקת החמצן מהמכשיר.
CMV טכנולוגיית  CMV טכנולוגיית  

Percision הטכנולוגיה לשימור החמצן של Percision הטכנולוגיה לשימור החמצן של 
Medical לדקה החמצן בנפח שולטת .Medical לדקה החמצן בנפח שולטת .
טכנולוגיה זו מעבירה כמויות אחידות שלטכנולוגיה זו מעבירה כמויות אחידות של
חמצן בכל דקה למטופל בחצי הנשימהחמצן בכל דקה למטופל בחצי הנשימה

הראשונה, בלי קשר לקצב הנשימה. נפחהראשונה, בלי קשר לקצב הנשימה. נפח
החמצן שמועבר מתכוונן באופן אוטומטי כדיהחמצן שמועבר מתכוונן באופן אוטומטי כדי
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להתאים לקצב הנשימה של המטופל, ושומרלהתאים לקצב הנשימה של המטופל, ושומר

על הנפח שנקבע לדקה. תחזוקה פשוטהעל הנפח שנקבע לדקה. תחזוקה פשוטה
וזולה, רק מסנן אחד הניתן לניקוי בקלות עלוזולה, רק מסנן אחד הניתן לניקוי בקלות על

ידי המטופל. המחולל ניתן לשימוש גםידי המטופל. המחולל ניתן לשימוש גם
בחיבור למקור חשמל AC, וגם בהתחברותבחיבור למקור חשמל AC, וגם בהתחברות
למצת הרכב. חשוב לציין שמחולל החמצןלמצת הרכב. חשוב לציין שמחולל החמצן
הנייד מהווה מכשיר משלים למכשיר הנייחהנייד מהווה מכשיר משלים למכשיר הנייח

בביתכם ולא מהווה תחליף.בביתכם ולא מהווה תחליף.

  קלינטיקה מעניקה 3 שנות אחריות!  קלינטיקה מעניקה 3 שנות אחריות!
מאפיינים מאפיינים 

  מחולל החמצן EASYPULS  המשווק ע"י  מחולל החמצן EASYPULS  המשווק ע"י
חברת קלינטיקה מאפשר עצמאות מוחלטתחברת קלינטיקה מאפשר עצמאות מוחלטת

ומשפר את איכות החיים של חולי החמצן.ומשפר את איכות החיים של חולי החמצן.
מותאם לניידות בעזרת תיק או עגלה (ניתןמותאם לניידות בעזרת תיק או עגלה (ניתן

לרכישה בנפרד). עיצוב פשוט וקללרכישה בנפרד). עיצוב פשוט וקל
לתפעול ולנוחות המטופל. חסכוני בעלויותלתפעול ולנוחות המטופל. חסכוני בעלויות

חשמל. אספקת חמצן עד 5 ליטר בפולסים.חשמל. אספקת חמצן עד 5 ליטר בפולסים.
קטן, אמין וקל משקל . שקט . מאושרקטן, אמין וקל משקל . שקט . מאושר

להטסה ע"י – FAA . מסופק יחד עם מטעןלהטסה ע"י – FAA . מסופק יחד עם מטען
לרכב ומטען ביתי . מיוצר בארצות הברית לרכב ומטען ביתי . מיוצר בארצות הברית 

קלינטיקה מעניקה 3 שנות אחריות ! ! !קלינטיקה מעניקה 3 שנות אחריות ! ! !

מידות:מידות:
 25.7 Cm – 25.7  גובה Cm – גובה 

6.5 Cm – 6.5 רוחב Cm – רוחב 
11.4 Cm – 11.4 עומק Cm – עומק 

משקל:משקל:
 Kg 3.08 פועל קלינטיקה צוות סוללה ללא Kg 3.08 פועל קלינטיקה צוות סוללה ללא

ללא לאות לשיפור מתמיד ושירות לקוחותללא לאות לשיפור מתמיד ושירות לקוחות
מעולה, עובדה שתורמת לשיפור איכות החייםמעולה, עובדה שתורמת לשיפור איכות החיים

של חולי COPD או הפרעות בדרכי נשימהשל חולי COPD או הפרעות בדרכי נשימה
אחרות שצורכים את מוצרי קלינטיקה.אחרות שצורכים את מוצרי קלינטיקה.

חלוצי התעשיה 15 ת.ד. 10573, מפרץ חיפה, מיקוד 26119 חלוצי התעשיה 15 ת.ד. 10573, מפרץ חיפה, מיקוד 26119   קלינטיקה   קלינטיקה 
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